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E mais

A nova diretoria da AEITA, empossada 
em 2 de janeiro, foi recebida 
pelo reitor do ITA, Reginaldo dos 
Santos (T70), no dia 8 de fevereiro. 
O encontro teve como objetivo 
apresentar formalmente os diretores 
da gestão 2008-2009 e discutir 
ações conjuntas do Instituto com a 
Associação, que possam beneficiar 
alunos e ex-alunos. Pág. 5

Primeiro satélite projetado, 
construído e operado pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), o SCD-1 (Satélite de Coleta de 
Dados) completou 15 anos em órbita 
em fevereiro. Quando lançado pelo 
foguete norte-americano Pegasus, em 
1993, a expectativa era de apenas um 
ano de vida útil. Contudo, o SCD-1 
se mantém plenamente operacional 
e retransmitindo informações para a 
previsão de tempo e monitoramento 
das bacias hidrográficas, entre outras 
aplicações. Pág. 10

Reitor do ITA
recebe diretoria

Da esq. para a dir.: Sidney Lage 
Nogueira (T74), Carlos Teixeira (T74), 

Fernando Coelho (T59) e Reginaldo 
dos Santos (T70); Tomás Ratzersdorf 

(T59) também esteve presente

Veja fotos do almoço da Regional Rio – Pág. 5

Confraternização

Uns comiam, 
outros só falavam...

Concepção artística do SCD-1

Leia na pág. 6 a segunda Carta do Presidente, canal de comunicação inaugurado 
por Fernando Coelho (T59), agora à frente da AEITA. Na pág. 3, publicamos a 
primeira carta e trechos de alguns dos mais de 300 e-mails recebidos, com 

comentários, elogios, críticas e sugestões.

Carta do Presidente

Às vésperas de completar 80 anos, 
Newton Soler Saintive (T50), contou, 
em entrevista a O Suplemento, um 
pouco de sua experiência de vida e 

os segredos de sua excelente forma e 
plena atividade profissional. Pág. 11

Decano do ITA fala 
a O Suplemento

O engenheiro Newton 
Soler Saintive (T50)

10 satélite 
brasileiro 
completa 
15 anos 
em órbita
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O Sidney, no Suplemento anterior, 
#78 faz um balanço de sua gestão. 
Comenta os avanços que foram fei-
tos. E foram muitos. Agora quando 
tentamos definir nossos novos rumos, 
com muita propriedade pondera que 
precisamos dar continuidade ao que 
foi feito e é bom. Concordo. 

O Engenheiro do Futuro é uma des-
tas realizações que queremos continuar 
apoiando e ampliando. Ajuda-nos e ao 
ITA. Será bom para toda a comunidade 
iteana, aeronáutica e brasileira. Como, 
ainda não sei, mas vamos descobrir.

Cultura é algo muito importante. 
Neste momento, não é minha priorida-
de. Somos tantos e deverá haver um 
iteano que carregará esta bandeira. O 
Pedro John Meinrath, T59 já está en-

Que tal nos ajudar?
volvido em um projeto para construir 
um teatro no CTA. Muitos de minha 
turma reconhecem que a atividade 
cultural desenvolvida no CASD de en-
tão foi importante em nossas vidas. 
Apoiaremos, incentivaremos, facilita-
remos. Quem se apresenta?

Algumas coisas gostaria de saber. 
Porque não temos uma regional da 
AEITA em São José dos Campos? Em 
número de iteanos só perde para São 
Paulo. Tem massa crítica. Está junto 
ao ITA. Pode ser uma fonte de renova-
ção e disponibilidade de talentos para 
a continuidade da AEITA. Porque não 
criam uma Regional em SJC?

Apoio às regionais é algo que ire-
mos continuar fazendo. O iteano vive 
e atua em uma região. Em um municí-

pio. É lá que seu dia-a-dia acontece. 
O Pedro John diz que as Associa-

ções de Alumni se baseiam em três pi-
lares: na especialidade, nas regionais 
e nas turmas. (Pedrão é fogo,: bobeio, 
apanho. Fica escondido, com um ta-
cape, e, se faço bobagem, ataca! Já 
me habituei. Defendo-me.).

Buscamos manter a aproximação, 
contato e colaboração com o ITA. As 
turmas, muitas, já têm seus grupos, 
fazem suas comemorações. Nós que-
remos incentivar e apoiar as regionais. 
Como? Não sei ainda. Mas os sites 
da AEITA RIO podem dar uma idéia do 
que fizeram. Sou preguiçoso, em dúvi-
da copio e depois melhoro e inovo.

Somos coisa de cinco mil formados 
no ITA. Desde 1950. Alguns faleceram. 

Muitos estão aposentados, outros tan-
tos são donos de seu negócio, outros se 
tornaram pessoa jurídica, outros empre-
gados, outros autônomos. Outros pós-
graduados. Como segmentar estes itea-
nos? Devem ter necessidades diversas. 
Apreciaria muito que nos ajudassem e 
sugerissem como deveríamos agrupar 
estas “tribos”.

O Suplemento é um elo forte na 
comunicação com a comunidade itea-
na. Não sabia, pensei que fosse animal 
em extinção. Pode vir a sê-lo, hoje não 
é. A despeito das opiniões, inclusive a 
minha até recentemente, de muitos.

Qual deverá ser o caminho da AEI-
TA? Como mostrar o que fazemos e ire-
mos fazer? Uma bela pergunta. Busco 
as respostas. Que tal nos ajudar?

Anuidade da AEITA via Cartão de Crédito

A AEITA oferece a seus associados 
o convênio médico da Unimed, com 
valores diferenciados em relação aos 
planos individuais de pessoa física. As 
modalidades oferecidas (enfermaria 
ou apartamento) se estendem aos de-
pendentes e atendem às exigências da 
lei 9656, que desde 1999 regulamenta 
os planos de saúde no Brasil.

Sócios da AEITA em todo o Brasil, 
em dia com as anuidades, podem aderir 
ao convênio. “Estávamos pensando em 
mudar nosso plano de saúde, por ser 
regido pela lei antiga. Quando soube-

Contabilidade   —   Janeiro-Dezembro 2007

Preços diferenciados para sócios
mos que a AEITA oferecia esse benefí-
cio (ou seja plano regulamentado), não 
tivemos dúvidas em optar pela Unimed/
AEITA”, afirma Olete Maia  (T59), que 
reside em Piracicaba (SP). “Sentimos 
segurança por sabermos que a AEITA 
está por trás do convênio”. 

Para informações, contate a Se-
cretaria da AEITA: (12) 3941-4002. 
Leia mais sobre o assunto no AEITA 
Online - www.aeitaonline.com.br

Os associados da AEITA em dia com a anuidade 2007 
que ainda não receberam o livro Histórias para Contar, 
Amigos para Encontrar, edição 2007-2008, podem solici-
tar seu exemplar à Secretaria da Associação, ou retirar nas 
regionais Rio (Carlos Roberto Teixeira – teixeira.carlos@
terra.com.br) ou São Paulo (Hiroaki Kokudai – hirokok@
uol.com.br ou Luiz Murta – luizagmurta@gmail.com)

Histórias para Contar...

Valor: R$ 150,00 (ou mais, para quem puder 
contribuir com quantias maiores)
Banco: ABN Amro – 356
Agência: 0845
Conta corrente: 4703545-3
Titular: Associação dos Engenheiros do ITA
CnPJ: 53.318.408/0001-72

Assim que efetuar o 

depósito, favor enviar 

o comprovante de pa-

gamento via fax (12) 

3941-2633 ou e-mail: 

aeita@aeita.com.br

IMPORTAnTE: 

Este gráfico e 
respectiva tabela 
detalhada estão 
disponíveis no 
site AEITAOnline 
sob o título 
Balancete 
Jan-Dez 2007.

Para facilitar o pagamento aos iteanos que moram no exterior, ofereceremos 
a possibilidade de débito em cartão de crédito VISA a partir de abril, após preen-
chidas formalidades legais e cartoriais. O sistema estará acessível também aos 
residentes no Brasil e permite parcelar o pagamento em até 3 vezes sem juros. 
Basta contatar a Secretaria e fornecer o valor e os dados do cartão.

O pagamento também pode ser efetuado por meio de depósito bancário, 
DOC ou transferência.
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cARTAs E FARpAs

Leia nesta página a Carta do Presidente - enviada por e-mail no início do ano aos iteanos pelo presidente da AEITA, Fernando Coelho 
(T59) – e trechos de algumas repercussões dos leitores. A segunda Carta do Presidente está publicada na pág. 6

“Iteanas e iteanos,
Precisava escolher um nome para esta 

primeira comunicação como Presiden-
te, lembrei-me do Comandante Rolim e, 
nome, copiado. Pode ser mudado o nome, 
se sugerirem um melhor.

O Sidney, cavalheiro como sempre, 
aproveitou sua passagem pelo Rio e, aqui, 
passou-me o bastão. Notem que o Sidney 
continua nesta gestão, agora como vice-
presidente, assim como mais três inte-
grantes da diretoria 2006-2007.

Foi uma reunião de trabalho e presen-
tes o Sidney Lage Nogueira T74, o Fabia-
no José Horcades Pegurier T58, Paulo  
Ribenboim T58, Carlos Roberto Teixeira 
Netto T74 e eu. Comentei que me sentia 
bem. Recebia uma AEITA organizada, bem 
transparente em suas contas e atitudes.

Via um trabalho de aproximação com 
os alunos do ITA dando alguns resultados. 

Carta do Presidente aeita 2008-2009
O número de novos sócios da AEITA das 
novas turmas cresceu um pouquinho, e 
inverteu uma tendência.

O que fazer para a AEITA crescer? 
Para ser franco não sabemos por que só 
um percentual pequeno se torna sócio. E 
precisamos descobrir. E trazer novos só-
cios e manter os antigos.

Fui “apresentado” ao AEITA Online. 
E descobri que tem um razoável número 
de acessos. Incluí a informação sobre os 
acessos.

Até o novo Suplemento já está!
http://aeita.secr.googlepages.com/

Aeita78.pdf 
Você já visitou o site da AEITA Online? 

Deveria. O próximo Suplemento já está lá! 
Bela surpresa ler a minha entrevista. Te-
mos dois sites da AEITA e queremos ter 
só um. Vamos continuar o trabalho que já 
está em andamento.

Hoje o Miguel Jonathan veio apanhar 
o livro “Histórias para Contar” e já me 
cobrou, iteano que é, como irei atuar na 
AEITA! Um ótimo papo se seguiu. Uma 
das idéias que pretendo realizar é ter uma 
comunicação mensal com este título. Será 
uma prestação de contas do que estamos 
fazendo e do que pretendemos fazer.

Sei que há inúmeras listas de turmas. 
Peço que mandem este e-mail para suas 
turmas. E avisem que meu e-mail é o fer-
couza@globo.com. Críticas, sugestões, 
novas idéias são pedidas e bem-vindas. 
Minha comunicação será preferencialmen-
te por e-mail e o Suplemento.

Preciso e vou querer o apoio de to-
dos. Temos uma ótima equipe na Direto-
ria. Temos uma diretoria de união de on-
tem com amanhã. Temos continuidade. 
Queremos inovar se possível sem rup-
turas e conservando o que foi e é bom. 

Seremos transparentes. Temos que tra-
balhar bem. Gostaria de manter um es-
quema de comunicação constante com 
todos. Nós iteanos precisamos fazer por 
merecer uma AEITA ótima.

É isso aí.”
Fernando Coelho de Souza

Presidente AEITA 2008 / 2009

Site da AEITA - www.aeita.com.br
Site da AEITA on-line - 
www.aeitaonline.com.br/
Nota da Redação: Informações adicio-

nais inseridas na Carta: 
Estatísticas de acesso ao site www.

aeitaonline.com.br
Programa da chapa Integração e Futu-

ro, que venceu as últimas eleições para a 
diretoria da AEITA

Composição da nova diretoria da 
AEITA

rePerCussões
“Sem querer ser chato, já sendo, quan-

do se coloca que o “foco principal é atrair 
mais iteanos para a AEITA” não seria mais 
interessante criar motivos para que os ITE-
ANOS se associem? A pergunta que fica 
é: os iteanos não se associam por falta de 
divulgação ou por falta de interesse? Se é 
por falta de interesse, não deveria se mudar 
algo na AEITA para que os iteanos fossem 
mais atraídos? Por favor, encarem este e-
mail como CONSTRUTIVO e não como 
crítica pura, mas eu sempre li os informa-
tivos da AEITA e nunca vi nada de destaque 
sendo feito pela NOSSA associação (não 
estou desmerecendo o trabalho de qualquer 
diretoria, apenas dando a opinião de UM 
iteano que sou eu). Notem que essa é uma 
PERCEPÇÃO e que pode estar longe da rea-
lidade, então seria apenas um problema de 
comunicação com os iteanos.” 

Ferrari T90

“Concordo com o Ferrari. A maioria dos 
e-mails da ITA-Net que chegam aqui são 
referentes à atualização do meu cadastro... 
(...) Não sei quanto ao resto da lista, mas eu 
ficaria bem contente em ver mais palestras, 
workshops, mini-cursos, bostejos e afins. 
Imagino que as duas grandes áreas de inte-
resse comum sejam Engenharia e Mercado 
Financeiro, mas não vejo motivo para isso 
ser um restritivo. Há alguns meses, o British 
Council promoveu uma palestra da Cranfield 
University (“Turbinas a Gás”), que poderia 
- imagino eu - ter tido pelo menos a co-par-
ticipação da AEITA, dado que o professor 
palestrante foi orientador do Prof. Barbosa, 
da AER (posso estar enganado aqui, mas 
creio que a palestra foi divulgada apenas por 
iteanos interessados - se a AEITA realmente 
teve uma mão nisso, não vi o logotipo em 
lugar nenhum). É fato que a vida pós-H8 
tem infinitas variáveis a mais (família, traba-
lho, etc.), mas fica a idéia: no H8, o pessoal 
da RedeCASD costumava promover mini-
cursos sobre programação, conceitos bási-
cos de redes, etc., ministrados pelos pró-
prios membros (a grande maioria destes foi 
cancelada por falta de coro, infelizmente). 

Como não trabalhamos todos na mesma 
grande fábrica, imagino que cada um aqui 
tenha alguma coisa diferente para boste-
jar... se meia dúzia aqui se dispuser a falar 
sobre o que sabe/faz/gosta, são seis pales-
tras diferentes que a AEITA pode promover, 
priorizadas através de pesquisa online, por 
exemplo (agregando utilidade ao site). (...) 
Abraços”

Vaca (T04)

“Caro Fernando, eu tenho sim uma 
sugestão, que irá ajudar pelo menos a 
mim, e espero que a outros residentes 
no exterior. O pagamento com boleto 
bancário é inviável para nós, e com as 
restrições dos sites de banco para trans-
ferências pela Internet, a melhor opção 
seria débito em cartão de crédito, mesmo 
que acrescido de uma taxa de processa-
mento. Usamos muito o Paypal aqui em 
US, outra forma muito viável, de repente 
a AEITA poderia vender subscription no 
EBAY com a opção de “buy now” com 
processamento via PAYPAL. Se o EBAY no 
Brasil for acessível, seria uma solução. Se 
for possível débito em cartão, eu contri-
buiria JÁ. Grande abraço, muita sorte e 
Saudações Iteanas!” 

João Pedro Perez (T87)

Resposta: “Este ano de 2008 suspen-
demos o envio de boletos de anuidade para 
iteanos residentes no Exterior e estamos em 
negociação com a VISA para pagamento 
por cartão de crédito (leia no Suplemento 
78 -  pág 2 )  http://aeita.secr.googlepages.
com/Aeita78.pdf . Segue abaixo e-mail de 
seu colega de IBM Jean Paul Jacob para 
ilustrar: “Tomás, realmente li ref. conta no 
arquivo PDF do Suplemento, que achei 
ótimo. Para mim, quando o Suplemento 
chegava à Califórnia, impresso com tinta 
sobre uma arvore morta (papel) já estava 
desatualizado e aqueles boletos de paga-
mento me irritavam profundamente já que 
o Brasil é um dos pioneiros em bancos e 
transações eletrônicas. Assim que você me 
enviou a URL fui direto para ela e gostei mui-

to da implementação. Vocês estão todos de 
parabéns.” Abraços”

Tomas (T59)
Dir. Financeiro AEITA

“A resposta à sua dúvida “não sabe-
mos por que só um percentual pequeno 
se torna sócio”, a meu ver  (esclareço 
que não sou sócio)  tem a ver com a 
cultura do brasileiro, que pode ser re-
sumida no “querer levar vantagem”. É 
a mesma razão que existe para justificar 
as não doações (com raras e honrosas 
exceções). Esta situação é perfeitamente 
traduzida pelo e-mail do Ferrari na ITA-
Net: “Sem querer ser chato, já sendo, 
quando se coloca que o “foco principal 
atrair mais iteanos para a AEITA” não se-
ria mais interessante criar motivos para 
que os ITEANOS se associem?” Com as 
honrosas exceções, que existem, prati-
ca-se relativamente pouco em trabalho 
voluntário, assim como doar por doar. A 
primeira pergunta que ocorre a muitos (a 
quase todos) é “o que é que ganho com 
isso?” E se não há resposta com algum 
ganho que não seja material, é difícil que 
alguém se comprometa com algo.”

Sakane (T68)

“Parabéns pela eleição!. Desejo a 
você e os demais membros da diretoria 
muitas realizações e sucessos na nova 
gestão. (...) Uma idéia boa de marketing é 
todos os iteanos receberem o livro Histó-
rias para Contar pelo correio, com o con-
vite para se associarem à AEITA. Um forte 
abraço e vamos fazer a AEITA crescer!”

Carlos Moura (T69)

“Parabéns pela bela iniciativa da 
Carta: enquanto estava lendo a mesma 
percebi que foi escrita com uma carga de 
emoção muito grande, o que é bom para 
toda a comunidade. “Sangue Novo” sem-
pre ajuda, ainda mais com uma experiên-
cia de 71 anos suportando esse Sangue 
Novo. (...)”

 José Barletta (T88)

“Meu nome é Fábio, sou da turma 
97 e trabalho como executivo de em-
presa.  Nunca enviei e-mail para a AEITA 
ou ITANET, mas acho que sua abertura 
foi importante, e por isso envio esse e-
mail. Minha opinião é que a AEITA era 
no passado muito mais voltada para os 
ex-alunos do que a escola ou os alunos 
em si. Acho importante que a Associa-
ção possa zelar por nós ex-alunos, mas 
acho que poderia agregar mais valor se 
focasse seus esforços no próprio ITA. 
Eu não pago anuidade para a AEITA. Mas 
por exemplo, pago aprox. 200 dólares 
por ano para o MIT, do qual sou ex-aluno 
do curso de MBA. Por que isso? Por 
que o dinheiro será utilizado na escola, 
e promoverá ainda mais o meu nome. 
Obviamente, quanto maior o destaque da 
instituição, mais valorizado serei. Além 
disso, terei acesso a pesquisas da esco-
la, que sempre atua na fronteira da ciên-
cia. Eu gostaria que nossa AEITA atuasse 
para obter fundos para a escola, moder-
nizando laboratórios, dando bolsas para 
complementar a renda de professores, 
etc. Assim, vamos garantir a excelência 
da escola, que atrairá os melhores can-
didatos, e enriquecerá ainda mais o gru-
po de ex-alunos. AEITA também poderia 
criar um modelo de “mentoring” para os 
alunos da escola, fazendo com que cada 
aluno do curso profissional tenha um ex-
aluno como mentor. O MIT faz isso tam-
bém, e o programa tem enorme adesão 
de ex-alunos (eu mesmo participaria). 
Enfim, acho que a abordagem precisa 
ser mais pragmática. Para finalizar: no 
Rio de Janeiro existia uma ótima escola, 
chamada Instituto Dom Pedro II. Depois 
de anos o ensino piorou bastante. Hoje, 
se você conversa com alguém “da anti-
ga”  e pergunta onde essa pessoa cur-
sou o 2o grau, ela responde: estudei no 
Dom Pedro II, mas naquele tempo não 
era isso que é hoje. Pois é, imagine se 
você respondesse isso sobre o ITA... Va-
mos zelar pela escola. Abraços” 

Fabio Leite (T73)

3O Suplemento nº 79



sEguRANçA DE vôO

O MEL – Minimum Equipment List – é 
uma antiga instituição da aviação comercial, 
também chamado de lista “go/no- go”, mas 
sua importância evoluiu muito nas duas últi-
mas décadas com o aumento da complexi-
dade e da automação dos aviões.

O MMEL (Master Minimum Equipment 
List), é um documento que faz parte do pro-
cesso de certificação do avião, e que requer 
aprovação específica das autoridades ho-
mologadoras. Cobre situações relativamente 
comuns onde se permite que um avião seja 
liberado (despachado) para vôo com defici-
ências conhecidas e/ou itens em pane. Nes-
se documento, são listados os componen-
tes e funções que podem estar inoperantes 
antes do início de um vôo em decorrência, 
seja da sua pouca importância relativa na se-
gurança operacional, seja pelo fato da função 
estar resguardada por redundâncias. Nesse 
documento, bem como nos seus derivados 
DDPM (Dispatch Deviations Procedures Ma-
nual) e CDL (Configuration Deviations List) 
são ainda indicadas limitações, e ações de 
manutenção e/ou operacionais que devem 
ser implementadas para mitigar um eventual 
aumento do nível de risco; com isso se bus-
ca manter, sem perdas significativas, as con-
dições de aeronavegabilidade do avião.

Os aviões modernos são projetados 
para atender e exceder os níveis mínimos 
de segurança requeridos pelos regulamen-
tos (FARs, JARs, RBHAs, etc.) de forma a 
permitir – entre outras coisas – uma maior 
flexibilidade operacional ao avião, ou seja, 
permitir que ele possa continuar sua progra-
mação de vôos, sem atrasos nem cancela-
mentos decorrentes de problemas técnicos, 
como panes ou maus funcionamentos.

Essa flexibilidade operacional é hoje 
um importante fator de sucesso comercial 
dos aviões. O MMEL (Master Minimum 
Equipment List), elaborado pelo fabrican-
te do avião, decorre diretamente do que 
chamamos Safety Assessment, sendo um 
dos primeiros sub-produtos dele (Safety 
Assessment é a metodologia que envolve 
uma série de avaliações e análises com 
o objetivo de demonstrar que um avião 
atende e excede os requisitos mínimos de 
segurança e aeronavegabilidade exigidos 
pelos regulamentos).

Em seguida esse MMEL pode ser 
adaptado por cada operador aos seus 
próprios padrões operacionais, transfor-
mando-o num documento interno cha-
mado MEL (Minimum Equipment List), 
que também deve ser aprovado pela sua 
autoridade local (FAA, EASA, ANAC, etc.). 
A diferença entre eles é em geral apenas 
na forma, e o MEL não pode ser mais to-
lerante que o MMEL.

O MMEL estabelece portanto quais os 
itens, dispositivos ou funções do avião po-
dem estar inoperantes para que ele possa 
ser despachado com segurança. Mas esta-
belece também os condicionantes, ou seja, 
tal função pode estar inoperante ou operando 
com deficiências, desde que tal outra função 

MMEL - Master Minimum Equipment List
Leia segundo artigo de autoria do Eng. Paulo Serra, que integra a campanha sobre Segurança de Vôo lançada em agosto pela AEITA. 
A campanha é aberta a contribuições e depoimentos. Se você se sente apto a participar, por favor, encaminhe sua contribuição para: 

aeita@aeita.com.br, colocando no campo “Assunto” do e-mail: Segurança de Vôo.  Mais informações acesse www.aeitaonline.com.br>Segurança de Vôo

esteja disponível e funcionando normalmen-
te. Existe quase sempre algum tipo de com-
pensação ou precaução a ser observada de 
forma a não permitir uma degradação signifi-
cativa do nível de segurança.

Recupera-se, com essas precauções, 
uma boa parte da redução do nível de 
segurança causada pela inoperância ou 
pela pane de alguma coisa. Na filosofia do 
MMEL, não há quase nada gratuito: toda 
tolerância tem um “preço” a ser pago.

Apesar da aparência que possa ter de 
um relaxamento ou de uma redução do ní-
vel de segurança, na realidade não o é. Na 
aviação moderna, ele é fruto de um extenso 
trabalho de análise de engenharia, cuja fi-
nalidade é dar flexibilidade operacional aos 
aviões, mas sem comprometer o seu nível 
de segurança. Essa flexibilidade se traduz 
no que chamamos de technical dispatch 
reliability, ou seja, a capacidade operacio-
nal do avião de cumprir o seu programa 
de vôos sem atrasos ou cancelamentos de 
ordem técnica (os decorrentes de panes 
de equipamentos, maus funcionamentos 
ou perda de funções essenciais). Quanto 
mais intensiva é a programação de vôos 
de um operador mais importante é o 
MMEL: sem ele, qualquer pane de peque-
na importância manteria o avião no solo 
aguardando reparos e/ou peças, com os 
atrasos se propagando em cascata para os 
vôos subseqüentes.

Um avião moderno para ter sucesso 
comercial precisa de um technical dispa-
tch reliability de pelo menos 99%, ou seja, 
precisa cumprir no mínimo 99% dos vôos 
programados sem atrasos ou cancelamen-
tos de ordem técnica. Nessas circunstân-
cias, o MMEL é de extrema importância 
para o operador. Ele é o resultado de uma 
análise onde se determinou de forma cien-
tífica, às custas de centenas de milhares 
de homens-hora de engenheiros altamen-
te especializados, o que pode e o que 
não pode ser aceito. E para o que pode, 
quais as estratégias de compensação que 
acompanham essa aceitação, sejam elas 
sob a forma de ações de manutenção, de 
precauções operacionais, de procedimen-
tos, etc.

Portanto, o MMEL é a conseqüência de 
um projeto feito com margens de segurança 
adicionais para levar em conta a necessida-
de do que estamos chamando de flexibilida-
de operacional; a arquitetura das diversas 
funções deve dispor de redundâncias e 
dispositivos de back-up para suportar essa 
necessidade. Se o avião não for projetado 
levando isso em conta, o MMEL não fará mi-
lagres; “there is no free lunch”... . Na aviação 
comercial dos anos 60, o MMEL era uma 
conseqüência do projeto do avião, mas na 
aviação comercial moderna, costuma-se di-
zer que primeiro se faz o MMEL, e depois se 
projeta o avião para satisfazê-lo.... Ele pas-
sou a ser um high level requirement, tão ou 
mais importante que o alcance, a velocidade, 
o custo operacional, etc.

O MMEL requer discernimento no seu 
uso, ou o que chamamos “sound enginee-
ring judgement”. Os 7 mil Boeing 737 entre-
gues já completaram mais de 80 milhões de 
vôos; a aviação comercial está num ritmo de 
21 milhões de vôos por ano. É absolutamen-
te impossível, na elaboração de um MMEL, 
prever todas as situações pelas quais uma 
frota de aviões vai passar na sua vida opera-
cional, e isso transfere uma boa parte desse 
julgamento para os departamentos de enge-
nharia de operações e de manutenção dos 
operadores.

Disso decorrem alguns problemas: o 
primeiro é que o MMEL avalia situações 
de deficiências ou perda de funções indivi-
dualmente, ou no máximo condicionando 
cada deficiência a outras funções relacio-
nadas. Por exemplo: permite-se um dos 
geradores inoperante, desde que o APU e 
o gerador do APU estejam operando nor-
malmente. Permite-se um VHF em pane, 
desde que o outro VHF e mais o HF es-
tejam operando normalmente. Permite-se 
um radio-altímetro inoperante desde que 
o avião não opere em CAT II. E assim por 
diante. Mas o MMEL não trata de panes 
múltiplas de funções não relacionadas. 
Ou seja, ele permite por exemplo despa-
char o avião com um VHF inoperante, ou 
com um gerador inoperante, mas nada é 
dito sobre o avião poder ser despachado 
com um VHF inoperante e com um gerador 
inoperante.

Tradicionalmente, os casos de panes 
múltiplas não relacionadas, ficam sujeitos 
à decisão do Comandante. Melhor dizen-
do: panes múltiplas aparentemente não 
relacionadas. Por exemplo, a primeira ge-
ração de jatos de passageiros requeria que 
o aquecimento de pára-brisas estivesse 
funcionando para resistir ao impacto de 
pássaros, função essa que estaria apa-
rentemente ligada a operação em condi-
ções de formação de gelo. Para resistir 
ao impacto de pássaros, o MMEL indicava 
“no-go” para aquecimento de pára-brisas 
quaisquer que fossem as condições me-
teorológicas.

Num avião moderno, concebido com 
a tecnologia highly integrated and com-
plex systems, as coisas são ainda menos 
evidentes. A interconexão de sistemas 
complexos por barramentos digitais, com 
um grande número de trocas de informa-
ção (cross-taks, ou exchanged functions) 
e softwares elaboradíssimos, traz como 
conseqüência adversa mais caminhos de 
propagação de falhas, e aumenta enor-
memente a dificuldade de se entender o 
funcionamento das coisas. O problema 
reside portanto, na capacidade do Coman-
dante avaliar situações muito complexas, 
e tomar decisões que impactam a segu-
rança de vôo com as limitações de tempo, 
sob pressões comerciais, e – pelo fato de 
estar lidando com sistemas integrados e 
complexos – muitas vezes sem o conheci-
mento no nível de profundidade necessário 

para uma tomada de decisão correta.
O segundo problema é a necessidade 

de engineering judgement ao interpretar 
um MMEL. Cabe ao operador ajustá-lo em 
função de suas rotas, das pistas em que 
opera, das condições meteorológicas pre-
dominantes na sua área de operação, etc. 
Essa é uma das razões para haver o MMEL 
e o MEL. O MMEL pode ser o mesmo, mas 
um operador na Escandinávia não deve 
usar o mesmo MEL que um operador na 
África do Norte. Não se pode operar por 
exemplo uma rota polar (Santiago – Mel-
bourne ou Amsterdam – Tokyo), interpre-
tando o MMEL da mesma forma que numa 
operação em rotas curtas. Em muitas ro-
tas até o toalete é “no-go” !

Um terceiro problema é o tempo de 
exposição àquela condição operacional, 
sempre um fator importante na avaliação 
de qualquer risco. Podemos aceitar uma 
função inoperante, mas por quanto tem-
po? Certamente não de forma indefinida. 
A prática usual dos fabricantes é de limitar 
o tempo de exposição ao mínimo neces-
sário para que o operador possa retornar 
o avião a uma base ou local onde existam 
recursos materiais e humanos para que o 
reparo seja feito. 

Certas situações mais simples podem 
tolerar uma operação com deficiências 
por até alguns dias, mas isso terá que ser 
compensado com algum tipo de mitigação 
do risco. Um sound engineering judgement 
implica em que se um avião com deficiên-
cias passar por uma base de manutenção 
onde existam recursos para o reparo, esse 
reparo deve ser feito. Quando esse cuida-
do não é observado, e a manutenção é 
diferida para um próximo check, o tempo 
de exposição àquela condição anormal 
de vôo aumenta, e os riscos aumentam 
proporcionalmente. Nos vôos ETOPS 
(Extended Twin-Engine Operations), por 
exemplo, a mitigação do risco prolongado 
é feita exigindo-se - entre outras coisas 
- uma certificação especial do avião, do 
operador, e um MMEL obviamente muito 
mais restritivo.

Em certos momentos, todos os fatores 
acima podem estar presentes simultanea-
mente, como resultado de julgamentos (ou 
interpretações) feitos por pessoas diferen-
tes, em momentos e situações diferentes, 
cada uma com o seu foco, e sob suas 
próprias pressões. Quando isso acontece, 
a operação assume um nível de risco que 
pode ser inaceitável. 

Fora desse campo puramente técnico 
onde abordamos as nuances no exercí-
cio do julgamento necessário a uma boa 
aplicação do MMEL, existe a pequena 
minoria que o utiliza de forma abusiva e 
inescrupulosa, praticando transgressões 
conscientes e interpretações distorcidas, 
com objetivos outros que não os ligados à 
obtenção de um compromisso sadio entre 
a flexibilidade operacional e a preservação 
do nível de aeronavegabilidade.
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DIRETORIA

NOTícIAs DAs REgIONAIs

Nova diretoria se reúne em São José
A nova diretoria da AEITA reuniu-

se pela primeira vez nos dias 8 e 9 de 
fevereiro, em São José dos Campos. A 
posse para um mandato de dois anos 
(2008-2009) ocorreu no dia 02/01, no 
Rio de Janeiro, onde reside o presi-
dente Fernando Coelho (T59).

No primeiro dia do encontro, pela 
manhã, Fernando Coelho e os dire-
tores Sidney Lage Nogueira (T74), 
Tomás Ratzersdorf (T59) e Carlos Tei-
xeira (T74) foram recebidos pelo reitor 
do ITA, Reginaldo dos Santos (T70). À 
tarde e na manhã seguinte, já com a 
presença do diretor Floriano Salvaterra 
(T93), foram discutidas ações a serem 

desenvolvidas nesta gestão.
No sábado, dia 9, participaram 

também José Alfredo Costa T78 e 
Francisco del Campo T90, quando fo-
ram definidas as linhas de ação para 
os próximos meses e os responsáveis 
por cada ação. A ênfase será em me-
lhorar a comunicação com os alunos e 
ex-alunos via listas/grupos na Internet 
(veja matéria abaixo).

Essa ação faz parte da política 
de comunicação da AEITA, que deve 
ser incrementada e ampliada, com a 
criação de novos canais, envolvendo 
também os alunos.

Leia mais sobre o assunto na pág. 6.

Da esq. para a dir: Carlos Teixeira (T74), Fernando Coelho (T59), 
Floriano Salvaterra (T93) e Tomás Ratzersdorf (T59), na primeira 
reunião da nova diretoria da AEITA

Jorge Fortes (T74), Eduardo Fumio 
(T74) e Ricardo Okada (T76)

Tumang (T61), Hélio 
(T61), Batista (T75) e 

esposa, Colnaghi (T78)

Em pé: Heide (T62), Koji (T64), Carlos (T74), 
Fernando (T59), Hélio (T61) Sentados: 
Elchanan (T58) e Pedro John (T59)

AEITA participa 
de listas de 

turmasRio – Almoço de 

confraternização

Veja fotos do almoço de “início de ano” da 

Regional, realizado no dia 12 de janeiro,  

com 51 participantes:

Atendendo à ótima sugestão do colega Da-
niel Wei (T80), estamos solicitando aos mode-
radores/gestores de listas/grupos de turmas que 
permitam que os e-mails enviados por aeita@
netvale.com.br e aeita@aeita.com.br sejam 
aceitos pelos mesmos. O objetivo é melhorar a 
eficiência da comunicação da Associação com 
a comunidade. 

Para manter a privacidade dos assuntos 
tratados dentro de cada turma, o endereço de 
e-mail da AEITA não receberá mensagens das 
listas/grupos.

A AEITA enviará um máximo de 3 e-mails por 
mês para os grupos, sendo um deles a bem su-
cedida Carta do Presidente. Ofertas de emprego 
ficarão disponíveis no site AEITAOnline no link 
“Oportunidades”.

Veja no endereço http://aeita.rio.googlepa-
ges.com/turmas os  Grupos/Listas das Turmas 
do ITA, com seus respectivos “owners” e sites. 
Faça contato com o “owner” da lista de sua Tur-
ma e cadastre-se.

Para corrigir ou incluir informações de sua 
Turma, escreva para aeita@aeita.com.br

Veja relato de como 
foi a reunião no link

http://aeita.rio.googlepages.
com/12012008confraternizacao

Veja relato de como 
foi a reunião no link

http://aeita.rio.googlepages.
com/12012008confraternizacao



“Iteanas e iteanos,
Depois de trinta e poucos dias e 

trezentos e tantos e-mails recebidos, 
volto a vocês.

Fizemos nossa primeira reunião de 
Diretoria em São José dos Campos. E 
gostei do que vi e ouvi. A AEITA que 
recebo é enxuta, está organizada e 
funciona. Tem problemas? Claro. Mas 
tem muita coisa funcionando bem. 
Pode melhorar? Claro que pode e é 
problema da atual diretoria, e de todos 
vocês também, melhorá-la.

O Sidney faz um “Balanço da ges-
tão 2006-2007”, no Editorial do último 
Suplemento. Recomendo que leiam. 
Espero que o nosso Balanço 2008-
2009 venha a ser tão bom, ou até me-
lhor que este.

Trocamos idéias com o Omar, Se-
cretário Executivo da FCMF - Fundação 
Casimiro Montenegro Filho. Ótima e 
agradável reunião. Comentou que a 
marca ITA é muito mais forte que imagi-
nara. Acha fundamental que tenhamos 
um BD - banco de dados do ITA atuali-
zado e o livro “Histórias para Contar...” 
é muito usado. Sugeriu educadamente 
que precisamos atualizar e melhorar o 
nosso BD. Estabelecemos um canal de 
comunicação pessoal e institucional.

O Reitor nos recebeu. Comentou 
um tipo de preocupação premente que 
tem: melhorar a infra-estrutura física do 
ITA. Acredita que terá os recursos para 
construir a ala zero e reformar o H8 em 
seguida. A reforma no H8 não será ape-
nas recuperá-lo, trará melhorias.

Precisa equacionar um curso de 
engenharia espacial. Precisa também 
conhecer as necessidades do enge-

2ª Carta do Presidente AEITA 2008-2009 - 11/02/2008
nheiro do futuro.

Comentei que queremos ter um BD 
do ITA melhor e atualizado e trabalhar 
em cooperação com o ITA. Topou no 
ato. Agora é arregaçar as mangas. “O 
BD é mais importante para o ITA do 
que para a AEITA!”

Comentei dizendo que o aluno que 
sai do ITA quer saber se poderá contar 
os cinco anos no INSS. Sugeri que o 
engenheiro saísse com uma declara-
ção do ITA dizendo qual a legislação 
ou legislações que o regeu durante seu 
período no ITA. Achou válido e fará tal.

A nossa posição como AEITA é 
que paramos aqui com relação ao 
tempo de serviço e o INSS. Publicare-
mos no site opiniões, jurisprudências, 
nomes de advogados recomendados 
por iteanos etc. e ponto final. Cada um 
decidirá o que fazer. Pode aconselhar-
se com colegas usando nossa rede de 
relacionamento, amigos etc.

O Reitor informa que um dos di-
ferenciais reconhecidos por todos é 
o Curso Fundamental do ITA. Muitas 
universidades começam a moldar 
seus programas no modelo do ITA de 
um fundamental muito forte e depois a 
especialização, também muito forte.

Hoje há mais alunos em cursos de 
pós-graduação do que em graduação. 
E não têm o seu H8.

Recebemos a visita do Saulo C 
dos Reis T09 - Presidente da CEE Co-
missão de Estágios e Empregos – ITA. 
O Floriano quer estreitar a comunica-
ção da Technip com o ITA e o Saulo 
é um elo importante. Façamos votos 
que estas oportunidades de emprego 
e estágio caminhem em ambiente de 

cooperação entre os Alunos do ITA e 
Regional Rio. E possamos passar o 
modelo para as demais regionais.

O Gustavo Bonfim T09, Presiden-
te da ITA Jr., veio conversar conosco. 
Queremos contratá-los para a revisão 
e melhoria em nosso site. O Sidney foi 
tão enfático na defesa dos méritos do 
trabalho da ITA Jr. que vamos esperar 
trabalho supimpa. E preço compatível 
com nossos recursos.

E não é que fomos ao churrasco de 
recepção da turma 2012? E lá estava 
aquele bixaral reunido e adentramos. 
Falamos com alguns, com professores 
que lá estavam também. Interrompe-
mos o mínimo possível pois era almoço 
em churrascaria. Estávamos manifes-
tando nossas boas-vindas a iteanos. E 
pensando que serão os nossos futuros 
sócios! Coisa de gente interesseira!

Tivemos um almoço com o Ricar-
do C. Martins, Presidente da FCMF. 
Trocamos idéias e estabelecemos um 
primeiro contato pessoal. Mostrou as 
suas preocupações e realizações e 
acha importante que possamos traba-
lhar unidos em prol do ITA. (Esta frase 
parece plataforma de político, não? 
Mas não se esqueçam, somos iteanos 
e DC existe!) Foi um bom começo.

Foram dois dias intensos e estabe-
lecemos bons contatos, entre nós e as 
instituições ITA, FCMF, ITA Jr. e CEE.

Tomás tem razão quando diz que 
somos doze iteanos pingados e não 
temos como fazer tudo a menos que 
consigamos o apoio e colaboração de 
mais gente. É verdade. Precisamos 
cooptá-los ou os doze gatos não farão 
verão!

Grande número de ações que es-
tamos começando foram disparadas 
por sugestões que nos enviaram. E de 
críticas também. Ajudem-nos. Criti-
cando e colaborando.

Peço que passem este e-mail para 
as listas/grupos de turma.

Até a próxima.
É isso aí.

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008 / 2009

PS 1: Presentes na reunião, o Tomás T59, o 
Culpado por eu ser Presidente, o Sidney T74, 
o Teixeira T74, o Alfredo T78, Francisco Kom-
misar del Campo T90 e o Floriano T93.

PS 2: O Floriano é nossa efervescência cria-
tiva. Muitas e ótimas idéias e a garra e em-
penho em torná-las realidade. Que continue 
assim! O Sidney traz a ponderação, vivência 
e sabedoria. Bom saber que ele está lá para 
opinar. Dá segurança. Mostra caminhos. To-
más, o Culpado, é a retaguarda eficaz. Bom 
senso, realista, não nos deixa voar. Faz, dele-
ga e opina na hora certa. Guarda bem o co-
fre. E pergunta quem vai se envolver com o 
Suplemento para que continue saindo daqui 
a dois anos? O Francisco consegue resumir 
e sintetizar nossos pensamentos. A redação 
final de nosso programa é 99% dele. Pergun-
ta qual o nosso caminho? Como mostrar o 
que fazemos e iremos fazer? Uma bela per-
gunta. O Alfredo, ainda conheço pouco. Tem 
a vivência e experiência da AEITA. Conhece 
o relacionamento AEITA, ITA e FCMF. Equili-
brado e ponderado. Atua nos mostrando op-
ções. É Diretor da FCMF. O Teixeira é o bom 
senso, com boas idéias. Sabe agregar. Tem 
vôo solo. Realiza e organiza. A Regional Rio, 
atual, é cria dele. O Fernando é um sujeito de 
sorte. Pode contar com gente ótima.

O ITA (Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica) é a instituição de ensino su-
perior brasileira com o maior índice de 
produtividade científica. Essa é uma das 
conclusões do levantamento realizado 
pelo Instituto Lobo a partir do número 
de trabalhos publicados pelas univer-
sidades em periódicos internacionais.

O índice leva em conta o investimen-
to por artigos publicados, número de tra-
balhos publicados por doutor em tempo 
integral e a quantidade de trabalhos pu-
blicados por curso de pós-graduação.

Nos dois últimos critérios, o ITA é o 
centro universitário de melhor desem-
penho. Com isso, a instituição conse-
gue saltar da 27º posição no ranking 
de trabalhos publicados em números 
absolutos liderado pela USP (Univer-
sidade de São Paulo) para o topo da 
produção científica nacional.

De acordo com o estudo do insti-
tuto, que presta consultorias na área 

ITA é líder em produção científica
Levantamento identificou instituto de São José como o campeão da produtividade no país

de educação, a taxa de aumento da 
produção cresce proporcionalmente 
ao número de doutores na instituição.

DOUTORES - “Os professores dou-
tores são aqueles que foram treinados 
especificamente para a realização da 
pesquisa científica. A presença deles 
também têm um efeito secundário 
de criar uma cultura da pesquisa que 
aumenta mais ainda a produtividade”, 
disse um dos organizadores do estu-
do, Roberto Lobo.

O ITA tem média de 5,4 trabalhos 
publicados por doutor. Para se ter uma 
idéia do desempenho da instituição, 
a média nacional nesse quesito é de 
2,25. A mesma lógica de crescimento 
se aplica ao número de trabalhos pu-
blicados por curso. O ITA teve 69,13 
publicações por curso. A média nacio-
nal é de 25,06.

“Só consegue publicar nesses pa-
râmetros quem está na fronteira do co-

nhecimento, em processo de formação 
continuada com foco na pesquisa e no 
desenvolvimento de produtos. Não faz 
sentido professores se ocuparem ape-
nas em dar aula”, afirmou o pró-reitor 
de pós-graduação e pesquisa do ITA 
Homero Santiago Maciel.

SISTEMÁTICA - Para o pró-reitor, 
o ranking elaborado pelo instituto pode 
abrir uma nova sistemática nas formas 
de avaliação da produção científica das 
faculdades. “A idéia de se cruzar o nú-
mero de produções com o número de 
doutores e financiamentos recebidos é 
um elemento importante nessa discus-
são e pode ser útil à Capes (Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) para futuras avaliações.”

Para Jefferson Gomes, coordenador 
do Centro de Competência em Manufa-
tura, um dos laboratórios do ITA, uma 
equipe integrada de pesquisadores e o 
investimento de recursos de empresas 

para o desenvolvimento de produtos co-
laboram para movimentar a produção.

“Este laboratório recebeu R$ 33 
milhões nos últimos quatro anos, mas 
ninguém é filantropo. As empresas 
cobram resultados. Já trabalhamos 
com 74 fábricas no desenvolvimento 
científico de produtos aeronáuticos e 
de engenharia.”

Na área da física, o ITA também 
conta com uma significativa produção 
científica. A pesquisadora Lara Kühl 
Teles, por exemplo, já publicou traba-
lhos em conceituadas revistas cientí-
ficas internacionais como a ‘Physical 
Review B’ na área de estudo de mate-
riais semicondutores. “Desde a gradu-
ação, os alunos já estão familiarizados 
com esse ambiente de produção cien-
tífica”, afirmou Lara.

Matéria publicada no jornal 
valeparaibano de 10/02/2008

cARTA DO pREsIDENTE
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A Aeronáutica concluiu no dia 13 
de fevereiro a checagem da área deli-
mitada para as buscas ao helicóptero 
do presidente da Avibras Aeroespacial, 
João Verdi de Carvalho Leite, 72 anos, 
- desaparecido desde o dia 23 de ja-
neiro -, sem encontrar nenhuma pista 
da aeronave. O helicóptero EC 120 
Colibri, prefixo PP-MJV, desapareceu 
no Litoral Norte com dois tripulantes 
a bordo – o iteano João Verdi (T60)  
e a mulher, Sônia Regina Brasil Leite. 
A aeronave, pilotada por Verdi, havia 
decolado da residência do casal em 
Angra dos Reis (RJ) com destino a 

São José dos Campos.
Verdi liderou o grupo de engenhei-

ros do ITA que fundou a Avibras, em 
1961. O objetivo inicial era projetar e 
fabricar aviões – por isso o nome Avi-
bras – sigla para Aviões Brasileiros. 

Pioneira no Bra-
sil no setor aeroes-
pacial, a Avibras al-
cançou significativo 
sucesso ao equipar 
as Forças Armadas 
Brasileiras e na-
ções amigas com 
sistemas de armas 
avançados. Em 1962, nasceu seu pri-
meiro produto, direcionado à indústria 
aeronáutica - o Falcão - uma aerona-
ve para treinamento básico, fabrica-
do com materiais compostos. Mais 
tarde vieram os primeiros foguetes 
espaciais do Brasil, com tecnologia e 

componentes desenvolvidos 
totalmente pela Avibras, que 
contribuíram decisivamen-
te para a implementação do 
Programa Espacial Brasileiro. 
São eles o SONDA I, SONDA II 
e SONDA II-C.

Ainda nos anos 60, um novo ciclo 
surgiu na empresa com o desenvolvi-
mento e a fabricação de materiais de 
defesa, que proporcionou o início das 
suas atividades de exportação. A partir 
de 1980 a Avibras passou a desenvol-
ver e produzir sistemas de artilharia de 
saturação de área, com foguetes de di-
ferentes calibres e com diversos tipos 

de cabeça, onde se 
destaca o sistema 
ASTROS (Artillery 
Saturation ROcket 
System) provado em 
combate, de grande 
sucesso e reconhe-
cimento mundial. 
Outro sistema de 

alta tecnologia foi o equipamento FILA 
(Fighting Intruders at Low Altitude), 
desenvolvido para controle e direção 
de tiro antiaéreo a baixa altitude. 

Também desenvolveu antenas de 
10 metros de diâmetro e equipamen-
tos associados para comunicação via 

satélite, especialmente os fornecidos 
para o Sistema Brasileiro de Comu-
nicações Militares via Satélite. Neste 
período foram iniciadas a diversifica-
ção da empresa e abertura de outras 
possibilidades comerciais para o mer-
cado civil, com o desenvolvimento e 
fabricação de produtos das áreas quí-
mica, de explosivos, de transporte, de 
eletrônica, de pintura eletroforética e 
de garantia da qualidade.

Atualmente, Avibras atua nos se-
tores aeroespacial, de defesa, eletrô-
nica, telecomunicações,  transportes 
e química.

           João Verdi (T58): 
pioneirismo e determinação

João Verdi (T58)

Informe-se com a Secretaria e aproveite esta oferta especial!

Tel. (12) 3941-4002 ou aeita@netvale.com.br

Neste espaço 
de 1/8 pag. 

empresas de 
iteanos podem 
anunciar seus 
produtos ou 

serviços para 
outros 4.000 

iteanos.

Espaço para 
empresa de iteano

60%
DE DESCOnTO

sobre os preços de tabela 
do Suplemento. 
Basta estar em dia com a 
anuidade da AEITA.



EspAçO FcmF

Rua Euclides Miragaia, 433, 80 andar, conjs. 803 e 804
Centro – São José dos Campos – SP

55 – 12 - 3923-2959
www.fcmf.org.br - E-mail: fcmf@fcmf.org.br

Os mercados brasileiro e mundial 
são cenários de mudanças profundas 
e constantes, exigindo-se atualiza-
ção do conhecimento em tempo real, 
transferência de tecnologia favore-
cendo a sociedade como um todo e, 
através desse panorama, a relação 
“Escola-Empresa” se destaca como 
uma das saídas para a obtenção de 
resultados mais favoráveis.

Dentro dessa realidade, o papel 
da Fundação Casimiro Montenegro Fi-
lho (FCMF) como elo entre o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e as 
Empresas, destaca-se como agente 
ativo nessa mudança e como um im-
portante instrumento na procura por 
soluções.

Desta forma e sem perder o foco, 
visando contemplar os objetivos esta-
tutários da FCMF, respeitar a vocação 
do ITA e atender às necessidades das 
Empresas, direciona as atividades no 
sentido de traduzir valores, servir de 
interlocutores e interface, definindo 
responsabilidades para uma lingua-
gem comum cuja compreensão seja 

Credenciamentos 
plena na relação “Escola-Empresa”, 
fazendo com que ambas cumpram 
o que cada uma espera da outra e, 
mantendo o equilíbrio entre o dese-
jável e o factível.

Para firmar Convênios de Coo-
peração Técnico-Científico entre as 
partes visando o sucesso da tríplice 
aliança “ITA – FCMF – Empresa”, a 
FCMF obteve e mantém o credencia-
mento junto a órgãos que autorizam 
e subsidiam ações para estimular 
a pesquisa e o desenvolvimento no 
campo da tecnologia avançada, da 
ciência e do ensino, tais como:
• Ministério da Ciência e Tecno-

logia - MCT/ Comitê da Área de 
Tecnologia da Informação – CATI 
– benefício: isenção ou redução 
de IPI, para bens de tecnologia 
da informação e automação, para 
execução de atividades de pesqui-
sa e desenvolvimento - P&D em 
convênios com empresas benefi-
ciárias dos incentivos. Lei 8.248 
de 23 de outubro de 1991 – In-
formática.

Como exemplo:• Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia - MCT/ Ministério da Educação 
– MEC – benefício: concessão de 
bolsas com isenção de imposto de 
renda, para apoiar projetos de ensi-
no, pesquisa e extensão, de desen-
volvimento institucional, científico 
e tecnológico. Lei 8.958 de 20 de 
dezembro de 1994 – Relação entre 
instituições federais de ensino e as 
fundações de apoio.

• Conselho Nacional das Fundações 
de Apoio às Instituições de Ensino 
Superior e de Pesquisa Científica e 
Tecnologia – CONFIES – é afiliada ao 
conselho nacional de fundações. 

• Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico – 
CNPq – benefício: isenção de reco-
lhimento de impostos, para proceder 
a importações de bens destinados 
à pesquisa científica e tecnológica. 
Lei 8.010 de 29 de março de 1990 
– incentivo a pesquisa científica e 
tecnológica.



REspONsAbILIDADE sOcIAL

mEmóRIAs

Voluntários da área de Produção 
da Embraer, apoiados pela ADC Em-
braer têm dado um exemplo de com-
promisso e responsabilidade social. 
Desde 2002, esse grupo participa 
do Projeto “Doe 5”, que consiste na 
doação de cinco reais mensais para 
obras de construção e reformas na 
instituição Casa de Assis, em São 
José dos Campos. 

A Fraternidade Casa de Assis tra-
balha há mais de dez anos prestando 
atendimento e abrigo a pessoas em 
situação de rua. Atualmente a enti-

Produção da Embraer dá exemplo 
dade trabalha com duas casas (das 
mulheres no Jd. Satélite e de acolhida 
na Av. JK) e duas chácaras (idosos e 
doentes no bairro Putim e famílias no 
Varadouro) - todos imóveis alugados. 
As despesas são pagas por voluntá-
rios e pela Cáritas Diocesana. 

Sempre com doações, a institui-
ção adquiriu um terreno de 1000m² e 
em 2003 deu início à construção de 
uma sede própria. Aos poucos foram 
feitos o alicerce, paredes e colocada 
a laje, mas ainda há muito trabalho a 
ser realizado. 

A meta é entregar a casa pronta 
em 2008, mas para isso é preciso 
mais voluntários engajados.

Entusiasta e participante do pro-
jeto, como diretor de Ação Social 
da ADCEmbraer, Christiano Sadock 
(T04) informa que “por intermédio 
nosso, a COOPEREMBRAER, que 
abrilhantou o último Sábado das Ori-
gens com o Coral de Sinos (com a 
Magnífica participação do Reitor do 
ITA, Brig. Reginaldo), fez uma doação 
de R$ 8.500,00 em prol da continui-
dade das obras”.

No final do ano de 1951 prepa-
rei minha documentação para poder 
participar do Vestibular do ITA. Fiz um 
rolinho de papel com meu Histórico 
Escolar e demais papéis que deveriam 
ser remetidos à COCTA no Aeroporto 
Santos Dumont. Quando me prepara-
va para enviá-los, meu pai achou não 
confiável mandá-los pelo Correio, que 
na época não gozava de boa reputa-
ção. Comentando o assunto com uma 
sua funcionária, eis que a mesma se 
propõe a resolver o impasse. Ela era 
irmã de uma Comissária de Vôo da 
Vasp. Bastava entregar os documen-
tos para ela que praticamente todos 
os dias fazia escala no Rio de Janeiro. 
Desta forma ela poderia fazer a entre-
ga dos  papéis em mãos dos respon-
sáveis pela Matrícula para os exames 
de seleção de 1952.

E assim foi feito. Passaram os dias 
e nada de receber a confirmação da ins-
crição. Quando fiquei sabendo que to-
dos os colegas que enviaram os papéis 
pelo Correio já tinham sido notificados, 
fiquei desesperado. No dia seguinte pe-
guei um vôo às sete horas da manhã 
e desembarquei em Santos Dumont. 
Corri à sala da COCTA que ficava no 
fundo do saguão. Fui atendido por duas 
funcionárias boníssimas, que vendo 
meu desespero ouviram atentamente 
meu relato do que havia acontecido.

Com a maior tristeza elas me infor-

maram que o prazo de inscrição tinha 
vencido no final da semana anterior e 
meu nome não constava da lista de 
candidatos. Sugeriram que eu procu-
rasse onde foi parar o tal rolinho de 
documentos. Desci o lance de escadas 
até o saguão e pude ver o balcão da 
Vasp exatamente ao lado da COCTA.Um 
funcionário ali presente disse conhe-
cer a comissária que, para o mal dos 
pecados, não passaria por lá naquele 
dia. Passou a revirar umas gavetas e 
eureka: lá estava meu rolinho abando-
nado no fundo de uma delas. Subi as 
escadas correndo e apresentei meu te-
souro às funcionárias. Pediram que eu 
voltasse após o almoço e contasse o 
que havia ocorrido ao Tenente-Coronel 
Leal, responsável pelas inscrições, o 
que fiz com o coração na boca. 

Com a bondade que lhe era pecu-
liar, tratou de me acalmar e providen-
ciou pessoalmente a minha inscrição. 
Dias após os exames, recebi o tele-
grama mais importante de minha vida: 
“Tenho o prazer informar fostes habi-
litado exame admissão ITA... Oswaldo 
do Nascimento Leal - Tenente Coronel 
Aviador Engenheiro”.

Tenho para com o saudoso Briga-
deiro Leal uma dívida de gratidão. Sua 
compreensão e bondade foram decisi-
vos para minha carreira profissional. 

Waldyr Minchillo (T56)

Oswaldo do Nascimento Leal

COnTA PARA DOAçõES:

Banco: Unibanco
Agência: 0419

Conta poupança: 115141-6

EnDEREçO DA OBRA:

1ª Travessa do Bairro 
dos Freitas - Rua Pica-pau, 975

São José dos Campos



Primeiro satélite projetado, construído e operado pelo Insti-
tuto nacional de Pesquisas Espaciais (InPE), o SCD-1 completou 
15 anos em órbita em fevereiro. Quando lançado pelo foguete 
norte-americano Pegasus, em 1993, a expectativa era de ape-
nas um ano de vida útil. Contudo, o SCD-1 (Satélite de Coleta 
de Dados) se mantém plenamente operacional e retransmitindo 
informações para a previsão do tempo e monitoramento das ba-
cias hidrográficas, entre outras aplicações.

“A longevidade do SCD-1 - e também do SCD-2 que completará 
10 anos em outubro - é resultado de uma alta competência tecno-
lógica, do rigor empregado no projeto e processo de qualificação, 
tanto no nível de componentes quanto de subsistemas, e do deli-
cado processo de integração e testes. A esses fatores soma-se a 
competência no desenvolvimento dos processos operacionais utili-
zados para o controle dos satélites no InPE, e das bem treinadas e 
eficientes equipes de operação”, declara Valcir Orlando, do Centro 
de Rastreio e Controle de Satélites do InPE.

Em seu 15º aniversário, o satélite completou 79.152 voltas 
em torno da Terra, tendo percorrido uma distância da ordem 
de 3.550.000.000 quilômetros, equivalente à realização de 
4.665 viagens de ida e volta à Lua. Viajando a uma velocida-
de orbital da ordem de 27.000 quilômetros por hora, o SCD-1 
possui uma órbita circular de aproximadamente 750 km de 
altitude, com 25 graus de inclinação em relação ao plano do 
Equador. nestes 15 anos, os técnicos do InPE executaram 36 
manobras de reorientação de seu eixo de rotação, sendo que 
o satélite recebeu um total de aproximadamente 183.140 te-
lecomandos. 

Sistema de coleta de dados

O lançamento do SCD-1 foi o início da operação do Siste-
ma de Coleta de Dados Brasileiro, que consiste de uma rede 
de satélites em órbita baixa que retransmitem a um centro 
de missão os dados ambientais recebidos de mais de 700 
plataformas de coleta de dados espalhadas pelo território na-
cional. Atualmente, o Sistema de Coleta de Dados é composto 
pelos satélites SCD-1, SCD-2, CBERS-2 e CBERS-2B, sendo 
que suas informações são distribuídas a diversas instituições 
no Brasil e no exterior. 

O satélite capta e retransmite os sinais das plataformas 
para a estação de recepção e processamento do InPE em 
Cuiabá (MT) e depois os dados são transmitidos para a uni-
dade de Cachoeira Paulista (SP), onde ficam à disposição 
das empresas e instituições usuárias do sistema. Os dados 
coletados pelo satélite SCD-1 são utilizados em diversas apli-
cações, como previsão de tempo, estudos sobre correntes 
oceânicas, marés, química da atmosfera, planejamento agrí-
cola, entre outras. Uma aplicação de grande relevância é o 
monitoramento das bacias hidrográficas, que fornecem dados 
fluviométricos e pluviométricos.

Os dados estão disponíveis no endereço: http://satelite.
cptec.inpe.br/PCD/

Pazini (T78) 
é promovido 
a Oficial-
General

O Cel. Mauricio Pazini Brandão, Pró-
Reitor de Extensão e Cooperação do ITA, 
recebe, no dia 31 de março próximo, 
a promoção a Oficial-General da FAB. 
A reunião do Alto-Comando da Aero-
náutica que deliberou e encaminhou as 
indicações ao Presidente da República 
ocorreu nos dias 11 e 12 de fevereiro. 
O Alto-Comando da Aeronáutica é com-
posto por 9 Tenentes-Brigadeiros (mais 
alto posto da República, de 4 estrelas).

Dentre os engenheiros, concorreram 
16 candidatos e foram selecionados 3. A 
promoção a Oficial-General (Brigadeiro) é 
feita apenas pelo critério de Escolha. Para 
receber essa promoção, o candidato deve 
percorrer uma longa carreira, com muitos 
trabalhos e cursos em sua trajetória. 

O início é como Aspirante, Oficial Su-
balterno (Tenente) e Capitão. Nessa fase, 
a promoção ocorre apenas pelo critério 
de Antiguidade (cumprimento de interstí-
cios). Na fase seguinte - Oficial Superior 
(Major, Tenente-Coronel e Coronel) - as 
promoções são pelos critérios de Mere-
cimento ou Antiguidade. No caso do Cel. 
Pazini, todas as promoções foram por 
merecimento. É necessário realizar o Cur-
so de Aperfeiçoamento como Capitão e 

o de Comando e Estado-Maior como 
Major ou Tenente-Coronel. 

Para ser habilitado a concorrer 
a Oficial-General, além de cumprir 
intertício, o candidato deve realizar 
como Coronel o Curso de Política e 
Estratégia Aeroespacial, em que ele 
toma conhecimento do funciona-
mento e status de todos os setores 
de governo, visita todas as regiões 
do País e o exterior.  Além disso, o 
Pazini visitou os países do Mercosul.

“É com um misto de alegria, 
humildade e responsabilidade que 
recebo esta promoção. A alegria é 
natural, pois investi 37 anos de tra-
balho para chegar a este momento. 
A humildade é requerida daqueles 
que buscam ter espíritos disciplina-
dos, valorizando o trabalho e a dedi-
cação no servir à Pátria. E a respon-
sabilidade é exigida, pois a extensão 
de minhas decisões será, a partir 
de agora, mais ampliada, afetando 
um maior número de pessoas, com 
maior impacto e por mais longo 
prazo. Que Deus possa iluminar-me 
nestes propósitos”, afirmou Pazini 
em mensagem dirigida aos iteanos.

Iteano é doutor em Engenharia 
Aeronáutica e Astronáutica

Maurício Pazini Brandão possui Gra-
duação em Engenharia Aeronáutica pelo 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
- ITA (1978), Mestrado em Engenharia 
Aeronáutica e Mecânica pelo ITA (1983), 
Doutorado em Engenharia Aeronáutica e 
Astronáutica pela Universidade de Stan-
ford - EUA (1988) e MBA em Gestão Ins-
titucional Estratégica pela Universidade 
Federal Fluminense - UFF (2005). 

É Professor do ITA desde 1979. Foi 
Professor Titular Colaborador de En-
genharia Mecânica da Universidade de 
Taubaté (UNITAU) de 1991 a 1999 e de 
Administração das Faculdades IBTA e 
INEA em 2006 e 2007. Foi Membro do 
Conselho de Orientação do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT) de 2003 

a 2007. Atualmente é Professor Titular 
Colaborador de Ciências Aeronáuticas 
da Universidade Braz Cubas (UBC). Atua 
como Editor Internacional do Journal of 
Aircraft do American Institute of Aero-
nautics and Astronautics (AIAA). 

É Piloto Privado, com experiência 
em ensaios em vôo. É Oficial Engenheiro 
da Força Aérea Brasileira, atualmente no 
posto de Coronel. Suas realizações têm 
foco em Engenharia Aeroespacial, atuan-
do principalmente em aeroelasticidade, 
aeroacústica, aerodinâmica, dinâmica 
estrutural, projeto de aeronaves e gestão 
em ciência, tecnologia, inovação e defe-
sa nacional. Atualmente exerce o cargo 
de Pró-Reitor de Extensão e Cooperação 
do ITA em São José dos Campos, SP.

Satélite brasileiro completa 
15 anos em órbita

ITEANOs
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O dia-a-dia de Newton Soler Sain-
tive (T50) é mais agitado do que o de 
muitos bixos, e se assemelha à rotina 
daqueles profissionais integrantes da 
chamada “população ativa”. Difícil 
competir com ele em atividade. “Até o 
ano passado ele chegou a ter sete ocu-
pações simultâneas”, revela a esposa 
Carmen Elza. “Tem estado físico de 
atleta, raciocínio rápido, espírito jovial 
e excelente papo”, completa o amigo 
Toshiyuki Tatani (T69). No dia 22 de 
fevereiro, Saintive completou 80 anos 
de uma bonita trajetória. Dias antes, 
presenteou os leitores de O Suplemen-
to com uma entrevista. “Desejaria que 
todos tivessem o privilégio de conviver 
com uma pessoa tão maravilhosa como 
o Newton”, diz Carmen Elza. Como isso 
não é possível, compartilhemos ao me-
nos suas palavras e sua lição de vida.

• • •
O Suplemento - Qual o segredo 

de se chegar aos 80 anos em tão boa 
forma física e em perfeita atividade 
profissional?

newton Soler Saintive - Boa forma 
física: não é segredo. Há muito sigo o 
que os médicos recomendam: faço gi-

Newton Soler Saintive (T50): exemplo e lição de vida

nástica em Academia três vezes por se-
mana, ando bastante, nunca fumei, faço 
refeições balanceadas com muita sala-
da e legumes e poucas frituras/gordu-
ras e embutidos. Bebo diariamente pelo 
menos uma taça de vinho tinto. Quanto 
às atividades profissionais, desde que 
me aposentei na Blindex só trabalhei 
no que gosto: dou aulas para pilotos, 
mecânicos de bordo e despachan-
tes de vôo na EWM Aviation Ground 
School. Dei aulas de Performance para 
tripulantes da VASP, e trabalhei como 
engenheiro de Performance da Enge-
nharia de Operações da mesma em-
presa. Após a parada da Vasp, fui para 
a Air Brasil Linhas Aéreas Ltda., que 
está iniciando suas operações como 
transportadora de cargas.

O Suplemento – O sr. é o único 
veterano da T50?

Saintive – Não. Tenho o colega 
Edgar Leite Barbosa que mora no Rio 
de Janeiro.

O Suplemento - Como é um dia co-
mum na vida do Eng. Newton Saintive?

Saintive - Meu expediente normal 
na Air Brasil é das 8h às 17h30. Às 
segundas, quartas e sextas eu faço 
ginástica na Associação Cristã de Mo-
ços, de 5h50 às 7h00, e depois vou 
para a sede da Air Brasil, no aeroporto 
de Guarulhos. Uma ou duas vezes por 
semana dou aulas de Aerodinâmica 
para pilotos e despachantes na EWM. 
das 19h30 às 22h30.

O Suplemento - Que diferenças e 
semelhanças o sr. vê no engenheiro de 
1950 e no de 2008?

Saintive – Devido aos amplos 
recursos atuais do ITA (diversos tú-
neis de vento, inúmeros laboratórios, 
biblioteca, alojamentos próximos, 
Embraer, etc, etc), bem como uma 
maior interação com o mercado de 
trabalho durante o curso, o engenhei-
ro de 2008 sai muito mais preparado 
que o de 1950. A semelhança é que 

ambos se acostumaram a estudar 
muito e enfrentar provas e trabalhos 
muito difíceis, e não se intimidam com 
os problemas a serem enfrentados no 
mercado de trabalho.

O Suplemento - Ter feito o ITA foi 
um diferencial em sua vida pessoal e 
profissional? Por que?

Saintive - A qualidade do ensino e 
a reputação do ITA muito me ajudaram 
na minha vida profissional e, como 
conseqüência, na vida pessoal.

O Suplemento - O que o sr. diria 
para um iteano da turma de 2012?

Saintive – Só darei conselhos 
quando ficar velho.

O Suplemento - Por que o sr. 
quis cursar o ITA, nos idos da déca-
da de 40?

Saintive - Quis cursar o ITA por 
razões econômicas. O exame de ad-
missão era mais difícil que as outras 
escolas, porém o aluno civil, ao ser 
aprovado, era promovido a Aspirante, 
e tinha portanto um salário. Meus pais 
não tinham condições financeiras para 
me proporcionar um curso de enge-
nharia, e não seria fácil fazer o curso e 
trabalhar ao mesmo tempo.

O engenheiro Newton Saintive (T50)



Por Francisco Galvão

HumOR  à vELA

As recepções aos pilotos que pou-
sam nas fazendas variam das extrema-
mente acolhedoras, às manifestações 
de total hostilidade. O estrago causado 
nas plantações pelo próprio planador 
é geralmente pequeno, mas o grande 
problema decorre das pequenas mul-
tidões que acorrem ao local de pouso, 
pisoteando tudo em volta num raio de 
50 metros ou mais.

Mas até mesmo o pouso em pistas 
particulares pode apresentar problemas, 
como ocorreu na pista da Fazenda Amá-
lia, a sudeste de Ribeirão Preto, e que 
abrigava na época, a única fábrica do 
hemisfério sul capaz de produzir ácido 
acético a partir de cana de açúcar.

Os seguranças da Fazenda só não 
prenderam a mim e mais dois pilotos 
que lá pousamos, como espiões, por-
que o quarto a pousar foi um tenente 
da Academia da Força Aérea!

Mas entre todas as recepções que 
tive, há uma muito especial, resultante 
de um vôo de traslado, também não 
menos especial.

No final do campeonato de S. José 
do Rio Preto o traslado de retorno para 
S.José dos Campos, do “Olímpia” em 
que competi e do nosso biplace “Nei-
va-B” foi feito em reboque duplo, ou 
seja, um único avião puxando dois 
planadores.

De quebra, o “Neivão”, apelido ca-
rinhoso do nosso PT-PAS ainda levava 
como passageiro o então marceneiro 
do clube Pedro Lemos.

O dia amanheceu com uma cober-
tura a 300 m mas o piloto do reboca-
dor, Guido Pessoti, ainda amuado pela 

Reboque duplo
sua classificação de vice na competi-
ção, decidiu decolar assim mesmo.

Acertei quando me recusei em 
acompanhá-lo, pois minutos depois, o 
“Neivão” e o “Piper” estavam de volta 
na pista, após um tráfego quase que 
“por instrumentos”.

Decorrida uma hora, o dia abriu, a 
cobertura se fragmentou em cúmulos, 
e todos partiram, menos nós.

Do Guido nem sinal! Lá pelas 11 
chegou ele, se recusando agora a me 
levar, porque eu não quisera decolar 
da primeira vez.

Mesmo assim, enquanto ele che-
cava o avião pedi a alguém para ligar 
também o cabo do Olímpia na cauda 
do “Piper”. Mal tive tempo de fechar 
a cabine, prender o cinto, e o avião 
decolou me arrastando com uma asa 
ainda no chão.

Decolou e nivelou a 300 m, e a 300 
m continuou. Só quem já fez reboque 
duplo sabe como é trabalhoso.

Agora imagine um feito a 300 m e 
com aquela turbulência toda do início 
do dia somada a um ventinho leste. 
Um inferno! Ora era a minha corda que 
afrouxava, ora era a do “Neivão”. E em 
seguida lá vinha o tranco e com ele o 
pensamento: E se o gancho do desli-
gador não agüentar?!

Já decidira: se passasse alguma 
pista ou arado plano eu desligaria. 
Mas nada! Só pastos e arvoredos!

Finalmente depois de uma hora 
naquela “pauleira”, e acho que cansa-
do de tanto puxa-puxa, Guido ergueu 
o nariz do “Piper” e subimos para 950 
metros passando a voar no ar calmo, 
acima dos cúmulos. Ufa! Foi um sos-
sego, e eu e o piloto do “Neivão” (me 
lembro só que tinha os cabelos claros) 
pudemos respirar aliviados.

Havia uns 5/8 de cúmulos, e isso 
somado ao vôo “rasante” inicial fi-
zeram com que o líder de nossa es-
quadrilha de 3, se sentisse um tanto 
confuso quanto à sua localização, e 
decidisse voltar para baixo da camada 
para checar melhor sua posição.

Só que o fez reduzindo brusca-

mente o motor, nos obrigando a abrir 
os freios para não ultrapassar o Piper.

BUM! O tranco foi demais para o 
maltratado elo da corrente. Desceu o 
“Piper” e ficamos nós, o “Olímpia” e 
o “Neivão”, flutuando livres do avião 
mas interligados por uma corda dupla 
formando um “U” de 80 m.

Após alguns segundos de hesita-
ção acionamos, quase que simulta-
neamente, os desligadores, e vimos o 
“U” sumir em direção ao solo.

Agora era cada um para si. A uns 
5 km à esquerda havia uma pista de 
fazenda e o “Neivão” para lá se dirigiu 
seguido pelo “Piper”, que circulava em 
nossa volta como uma galinha a cha-
mar os seus pintinhos desgarrados.

Como as térmicas estivessem ra-
zoáveis, eu poderia até haver tentado 
um vôo térmico com o “Olímpia” para 
Bauru já à vista no horizonte, mas de-
cidi acompanhar meus sócios de des-
ventura, e abrindo os freios pousei na 
mesma pista.

Guido já havia decolado rumo a 
Bauru para buscar novas cordas, e 
não assistiu à chegada poeirenta de 
uma caminhonete da qual saiu um fa-
zendeiro furibundo.

Isto aqui é propriedade particular, e 
vocês não podem pousar sem permis-
são. E continuou aos berros: Esta pista 
está interditada pois estamos instalando 
fios de alta tensão na cabeceira!

Só depois de algum tempo é que 
se acalmou o suficiente para notar que 
nossas aeronaves não tinham hélice e 
nem mesmo motor. Indignado entrou 
na caminhonete, malhou a porta, e 
voltou de onde viera levantando nova 
nuvem de poeira.

Procuramos uma sombra de árvore, 
e lá ficamos nós sentados na certeza de 
que o Guido na decolagem teria notado 
os postes com fios na cabeceira.

Uma hora depois retorna o “Piper” 
e ao corrermos para a pista lá avista-
mos o avião parado em posição atra-
vessada, com o Guido já do lado de 
fora, em pé, rígido como uma estátua, 
a olhar para a asa.

Trinta centímetros do bordo de 
ataque esquerdo tinham sido levados 
pelos fios, que só por um milagre não 
tinha entrado pelo pára-brisa, dece-
pando a cabeça do piloto.

A poeira na estrada marcou o retor-
no da caminhonete da qual desceram 
agora, dois homens! Ambos furiosos!

Um, era o nosso já velho conhe-
cido fazendeiro e o outro, mancava, 
tinha a roupa toda suja, e gesticulava 
com um relógio de pulso quebrado na 
mão. Era o eletricista, que estava ins-
talando os fios, e escorregara poste 
abaixo agarrado pelos braços, quando 
seu cinto de apoio se rompeu, devido 
ao tranco dado nos fios pelo avião.

Após ouvirmos um novo sermão 
do fazendeiro, dito também aos ber-
ros, e a promessa do Guido de inde-
nizar os prejuízos causados, (inclusive 
um relógio novo) fomos para a estrada 
conseguir uma carona para Bauru.

Lá o velho e lendário instrutor de 
vôo, o “seu Kurt”,  que já havia em-
prestado as cordas, nos forneceu 
também folhas e as famosas “tirinhas” 
de madeira compensada com pregui-
nhos, com as quais o Pedro Lemos 
rapidamente fez um reparo de emer-
gência no bordo de ataque do “Piper”.

A distância até Bauru era cur ta, 
e fomos rapidamente rebocados até 
lá, mas... agora por cautela um de 
cada vez.

Ao completar o segundo reboque, 
e pousando já no pôr-do-sol, o “Piper” 
rodopiou no meio do asfalto! Estourara 
o pneu esquerdo! Felizmente no final 
da corrida.

Conclusão: Deixei o “Olímpia” 
hangarado em Bauru e só voltei para 
buscá-lo duas semanas depois... e 
pelo chão e com carreta! “Yo no creo 
em brujas, pero...”

Na antiga pista de terra do CTA a 
velha guarda do CVV com o planador 
Neivão e o avião rebocador Wacco 
da FAB.

O Wacco da FAB rebocando 3 
planadores do CVVCTA, sobrevoa 

S. José dos Campos num 7 de 
Setembro.

ao remetente - para uso dos correios

Mudou-se Falecido
Desconhecido Ausente
Recusado Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Em ___/___/___     Ass ______________________

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___


